HVA ER DETTE?
Jo, Vålerenggutten er nedlagt, men det har vært jobbet nærmere ett år med å få til det nye
Vålerengamagasinet fra VIF-styret sin side. Men nå skulle bladet komme ut i
oktober/november, fikk vi beskjed om. Undertegnede fikk jobben med å lage noen sider,
men på siste redaksjonsmøte torsdag ble det klart at konseptet skulle endres og man må
regne med en utsettelse til ca februar/mars måned. Da sitter jeg med en del stoff jeg har
laget, som jeg synes er synd ikke kommer ut, og som er for gammelt i mars måned. Derfor
har jeg valgt å sende ut dette til Aldermannsligaens og Dameligaens medlemmer.
I tillegg legger jeg med TILBAKEBLIKKET i god historisk ånd. Håper dette faller i smak.
19. oktober Jarle Teigøy, tidligere redaktør av Vålerenggutten
10 sider
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIDEN SIST

Jentene fortsatt best
Kort oppdatering pr. oktober v/ Jarle Teigøy

Nesten halvannet år er gått siden siste SIDEN SIST-spalte i Vålerenggutten. Her
følger hva som er skjedd på toppnivå i de forskjellige idretter siden da. Forrige
sesong ble det ingen serie- eller cupmesterskap, men jentene var i cupfinale i
både ishockey og fotball. I tillegg tok ishockeyjentene sølv i eliteserien og i
basket vant de sin avdeling i 2. divisjon.

Årets damelag.
Begge foto: Skjermdump fra VIF fotball.no.

Herlig med seier på Åråsen.
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FOTBALL: INGEN ENDRING? Trener Ronny Deila har ikke klart å sørge for bedre
resultater i år, ser det ut til, men neste år har han lovet oss medalje. I fjor kom gutta på 8. plass
med 11 seire 6 uavgjorte og 13 tap. 48-46 i målforskjell og 39 poeng. I år ligger laget også
rundt midten. Det sureste tapet i fjor, 0-3, var kanskje mot Sarpsborg i NM-semi på den nye
stadion. I år ble vi slått ut av Rosenborg borte i kvartfinalen, 0-2.
CUPFINALE. Historisk da Vålerengas kvinner kom til sin første cupfinale i fjor. 18/11 ble
det et knepent 0-1 tap i Telenor Arena ovenfor 5.656 tilskuere. I serien gikk det ikke like bra,
7. plass med et lag fylt opp av utenlandsprofiler var under forventningene. Etter 22 kamper
ble det 10 seire, 4 uavgjort og 8 tap. Målforskjell 38-33 og 34 poeng. Foran årets sesong henta
klubben spillere på mer enn ettårskontrakter, slik at laget slipper å skifte ut nesten samtlige fra
startelleveren fra år til år. Vålerenga havner allikevel ikke noe særlig høyere på tabellen. NMcupen endte i 4. runde. Isabell Herlovsen ble for øvrig andre Vålerengajente med Alandskamper for klubben.
FUTSAL: 2017/2018-SESONGEN. Herrene i 1. divisjon (2. nivå) endte på 4.plass av 10 lag
etter 18 kamper. 9 seire, 2 uavgjorte og 7 tap ble fasiten. 87-59 i målforskjell og 29 poeng.
Vår toppscorer ble Petter Emil Aas Schiøtz med 19 mål. Serien ble avsluttet 17. februar med
8-3 over Bækkelaget.
JENTENE ble nummer tre, som i fjor, av 9 lag i 1. divisjon (øverste nivå) og kom dermed
ikke til sluttspillet. 16 kamper ga 12 seire, 0 uavgjorte og 4 tap. Målforskjell 116-35 og 36
poeng. Vålerenga vant alle kamper etter nyttår og toppscorer ble Ida Kristoffersen med 19
mål. Største seier var 18-1 over Veitvet og i siste runde banka de Grei 11-1.

Slo Storhamar denne uka og er på andreplass med en kamp mindre. Her har akkurat
Martin Røymark satt inn vinnergoalen. Foto: Skjermdump.
ISHOCKEY: KVARTFINALE. Gutta endte på 5. plass som de tre siste sesongene med 69
poeng etter 45 kamper. 18 seire, 5 u/v, 5 u/t og 17 tap. Målforskjell 144-131. Som i fjor røyk
vi ut av NM i kvarten. Denne gang mot Lillehammer etter 4-1 i matcher etter 7-2, 2-1, 6-1, 35 og 2-1 i kamper. Vi venter på nye Jordal som etter de siste forsinkelser nå bør stå ferdig i
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2020. Roy Johansens mannskap har imidlertid fått en pangstart på årets sesong og ledet serien
med 5 poeng på Storhamar etter 7 runder.
NYE EIERE. Egil Stenshagen, Harald Moræus-Hanssen og Jarle Norman-Hansen kommer
inn på eiersiden i klubben. De engasjeres av klubbens sterke samfunnsengasjement. I tillegg
har alle tre et stort og mangeårig hockeyhjerte.
KVINNESØLV x 2. Damene klarte ikke å følge opp fjorårets seriegull og måtte se seg slått
av Stavanger. Fakta: Nr 2 av 5 lag i eliteserien etter 20 kamper. 14 seire, 2 uavgjort og 4 tap.
145-30 i målforskjell og 44 poeng. I NM gikk det greit i Trondheim i semien mot Hasle/Løren
(3-1). Dermed skulle vi som i fjor opp mot Stavanger i finalen 18. mars. Det ble heller ikke
denne gangen noen suksess, 0-3 og dermed NM-sølv. Kvinnene begynte årets serie 26/9 med
7-1 over Sparta.

Årets håndballgutter spiller i 1. divisjon og ligger nå rundt midten. Foto: Skjermdump.
HÅNDBALL: RYKKET OPP. Gutta i 2. divisjon avdeling 2 vant og spilte opprykkskamper
mot Kristiansund 24/3 (49-28) og 25/3 mot Tynset (31-31) og dermed var laget klart for 1.
divisjon. Jakob Gjøen scoret nest mest i serien med sine 195 mål og blir med videre denne
sesongen. Fakta; nr 1 av 12 lag etter 22 kamper. 17 seire, 2 uavgjorte, 3 tap. Målforskjell 765607 og 36 poeng. I NM 2017/18 røyk vi ut i 2. runde mot Ros 28-29. I snitt møtte det bare 25
tilskuere på VIFs hjemmekamper, noe vi regner med øker vesentlig i år. Gutta begynte årets
sesong med å vinne NM`s 3. runde mot Bravo med 44-29 borte. I årets 1. divisjon er det 12
lag hvorav 3 rykker ned. VIF åpnet seriespillet 12/9 med 22-27 tap på Jordal.
FEMTE IGJEN. Damene i 3. divisjon avdeling 2 endte på 5. plass av 12 lag etter 22
seriekamper. 14 seire, 0 uavgjort og 8 tap. Målforskjell 610-521 og 28 poeng. I NM-cupen
23/8 i fjor røyk vi 17-27 mot Aker Topphåndball i 2. runde. I årets 3.divisjon avdeling 2
begynte vi 22. september med å vinne 30-21 borte mot Ullensaker Kisa. I NM første runde
vant vi 31-10 over Lunner, men vi tapte 19-23 mot LFH09 i 2. runde.
INNEBANDY: FEMTEPLASS. Fakta: 1. divisjon. Nr 5 av 7 lag etter 18 kamper. 8 seire, 0
uavgjort og 10 tap. Målforskjell: 128-140 og 24 poeng. Kenneth Ahlfors er fortsatt trener,
assistert av spillende hjelpetrener Niclas Johansson. Målsetningen er topp 3, vi har kanskje
den sterkeste stallen på papiret, men vi har spillere som ikke kan spille hver kamp, pga jobb
og andre aktiviteter. Vi har derfor ikke noe ønske om å rykke opp pr dags dato. Det vil vi først
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gjøre når vårt G-17 lag tar steget opp.. Vi har også fått et helt G-17 lag, i fra Sveiva foran
denne sesongen. Denne sesongen vil 2-5 spillere fra dette laget få være med på a-lagskampene
og matches for å en dag bli dem som tar over.. Vi har i tillegg til G-17, også G-15, G-12,G-10
og G-7/9.. Så vi har tilbud for alle aldre, noe som kanskje er der fokuset ligger om dagen.
Bygge klubb... Årets 1. divisjon består av 8 lag og serieåpning var 16/9 hjemme mot Øreåsen
og endte med seier 10-5.
BYTTELAGET. Damelaget byttet klubb til Nedre Furuset, så vi var uten damelag i fjor...
Men, i år har vi fått oss ett nytt damelag, så alt er på stell igjen.Det tidligere damelaget vårt
rykket ned til 2.div sist sesong, mens Lindøya rykket opp. Lindøya valgte i sommer å bli til
Vålerenga. Så vi har da damelag i 1.divisjon, ledet av Sturla Hagen.
AMERIKANSK FOTBALL: 2017: Gutta i eliteserien endte på 4. plass av 5 lag etter 6
kamper. En seier, 0 uavgjort og 4 tap. 90-173 i målforskjell og 2 poeng. Kampene gikk i
tidsrommet 29. april til 17. juni og eneste seier kom i siste kamp mot Åsane Seahawks (14-6).
I år ble Vålerenga Trolls nummer 3 av 4 lag i eliteserien etter 6 kamper. Det startet 15. april
på Frogner stadion med tap 7-27 mot Eidsvoll 1814`s. Det ble to seire i årets serie, mot
Eidsvoll 1814`s i kampen etter på Eidsvoll (40-20) og mot Åsane Seahawks på Frogner (430). 0 uavgjorte og 4 tap, målforskjell 118-166 og 4 poeng. NM kvartfinale ble spilt mot
Kristiansand Gladiators 23. juni og gikk bra, 74-36. I semifinalen sa det stopp mot Åsane
Seahawks 30. juni med 10-24 tap.
U17 laget tok 23/6 NM-bronse på Eidsvoll etter å ha slått Oslo Vikings 64-0. U 19 laget
ligger bra an i serien og evnt. NM-finale for laget går 3. november.
SLUTT FOR DAMENE. Etter at to lag trakk seg før 2017-sesongen var det bare to igjen.
Dermed ble det ingen serie, men i oktober 2017 spilte man Womens Open. Dette var en 7mannsturnering med 4 lag der Trolls første lag vant 38-20 over Gladiators i finalen. I 2018 ble
det heller ikke spilt noen serie.
BASKET: GUTTA i 2. divisjon region øst, vest ble sist sesong nummer 5 av 8 lag. I årets
serie i 2. divisjon øst
åpnet de mot Høybråten 14. oktober.
DAMENE VANT. Jentene i 2. divisjon region øst vant siste sesong som besto av 9 lag. De
ligger fortsatt i 2. divisjon øst og begynte serien 14. oktober mot Kjelsås hjemme i
Fyrstikkaleen Flerbrukshall.
VÅLERENGA SKI
Klubben venter på snøen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NY KRAKK PÅ SOTAHJØRNET
På VIFs 105- årsdag, 29. juli, var det avdukning av den nye krakken på Sotahjørnet. Bildet
viser æresmedlemmene May Aas og Berit Knudsen som står for det hele, mens VIF-formann
Svein Larsen "inspiserer". Foto: Jarle Teigøy.
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Nye æresmedlemmer:

Terje "Henger`n Hellerud og Hans Nilssen
Tekst og foto: Jarle Teigøy

Kun 11 æresmedlemmer er blitt oppnevnt i VIFs 105 år gamle historie, før
Henger`n og Hans Nilssen ble klappet inn på årsmøtet i Vålerengens
Idrettsforening i år.

Henger`n og Hans mottar blomster på stadion i sommer. Fra venstre VIF-leder Svein Larsen,
Terje Hellerud, Hans Nilssen, leder Vålerenga fotball elite Thomas Baardseng.

VÆRT MED I OVER 60 ÅR
Det er ganske unikt. Gutta har vært med på hver sin måte å representere Vålerenga gjennom
flere generasjoner og er fortsatt i høyeste grad med den dag i dag.
Terje Hellerud var aktiv utøver i VIF fra 1950 til 1977 i fotball. Han spilte ishockey enda
lengre, og var også en del av Vålerengas bandy og håndballag. Terje «Hengern» Hellerud er et
nasjonalt kjent Vålerenga-ikon, ikke minst fordi han var en sentral del av fotballaget som i
1965 vant Vålerengas aller første seriemesterskap i fotball. Han er kjent som en av
bohemene, og er en levende legende i klubben.
I tillegg til sin aktive karriere har Terje lagt ned en betydelig ulønnet innsats som trener. På
1970-tallet var han trener for aldersbestemte lag i 5-6 år i ishockey. Han var også trener i
fotballen i 5-6 år omtrent på samme tid.
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På 1980 og 1990-tallet fulgte han både fotball- og ishockeylaget og med jevne mellomrom
var han i skuddlinjen for journalister som skulle vite siste nytt om Vålerenga. På den måten
holdt han liv i forestillingen om Vålerenga som bohemklubben.
Fra 2001 og til dags dato har imidlertid Terje Hellerud vært på plass i Vålerengas lokaler og
utført oppgaver i klubbens daglige drift. Terje har nå i 17 år hatt en rolle som resepsjonist og
sjåføroppgaver. Den viktigste delen av denne rollen har vært å være ansiktet Vålerenga har
møtt sine gjester med i alle disse årene. Denne vertskapsrollen har han fylt med et unikt
humør, en rekke gode historier, og aller viktigst: Han har gitt Vålerengasjela kontinuitet og et
innhold som bare han kan levere. Dette i kraft av det mennesket han er og det livet han har
levd. Alle timene og samtalene han har beriket Vålerenga og alle menneskene han har møtt
med, har gjort Terje Hellerud til den ekte levende legenden vi alle kjenner ham som.
ALT FOR VÅLERENGA
Hans Nilssen har vært medlem fra 10-årsalderen og har kontinuerlig hatt verv i klubben
siden 1960. Han har levert en langvarig og grundig innsats for VIF. Hans Nilssen har en lang
«merittliste» og var bla. en viktig brikke da Vålerenga gikk inn gullalderen på begynnelsen av
1980-tallet. Det er liten tvil om at han har utført alle vervene på en utmerket måte. Foruten
alle disse verv gir han «en hjelpende hånd» der det trengs. Det blir sagt at han kan plasseres
under betegnelsen "potet" - altså at han kan brukes til det meste. Og sånn har det vært!!
Vi nevner i fleng oppmann og trener for lilleputt, gutt og juniorfotball på 1960-tallet. Han har
vært oppmann på U-og A-laget, medhjelper for A-laget og medlem av Arbeidsutvalget i VIFs
hovedstyre på 1970-tallet. Fungerende fotballformann 1980 og medlem og leder av en rekke
komiteer siden 1972 og frem til dags dato. Han har i tillegg også hatt verv i ishockey og
håndball. De siste årene har han vært leder av Bannerkomiteen og
Hedersbevisningskomiteen. I det hele tatt har han hatt et bein innenfor det meste som har
rørt seg i VIF.
Det er ikke mange personer gjennom klubbens historie som daglig lever og ånder for
Vålerenga slik som disse gutta på 79 og 77 år. Det er helt unikt og det er særdeles fortjent at
de nå er blitt æresmedlemmer av klubben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NESTE KAMP - PÅ NYTT

29. september var det klart for ny forestilling på Oslo Nye teater, riktignok på DVD. Flott
stemning i salen og hovedrolleinnehaver Finn Schau måtte vise rompa til "Klanen". Bilde
av det er tatt, men vises kun på forespørsel. Her er skuespillerne og regissører samlet etter
forestillingen. Foto: Jarle Teigøy
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VÅLERENGENS IDRETTSFORENING:

NYE HEDERSUTNEVNELSER
Det ble i jubileumsåret utnevnt 2 æresmedlemmer; Hans Nilssen og Terje
"Henger`n Hellerud. I tillegg ble det gitt fortjenstmedalje til 7 medlemmer.
Fortjenstmedaljen ble delt ut til følgende for særlig fortjenstfull og langvarig
innsats for foreningen; Arne Haukeberg, Kjell Erik "Såpa" Knutsen, Odd
Skarheim, Leif Strandebø, Helge "Bonden" Sørlie, Jarle Teigøy og Svein
Østreng. 13. oktober var det tid for utdeling av diplom og medaljer på Smia hvor
leder av VIF, Svein Larsen var utdeler.

Overrekkelsen skjedde 13. oktober på Smia, Vålerenga. Fra venstre bak: Odd Skarheim, Arne
Haukeberg, Leif Strandebø, Kjell Erik "Såpa" Knutsen, Helge "Bonden" Sørlie og Svein
Østreng. Foran fra venstre: Jarle Teigøy, Terje "Hengern" Hellerud og Hans Nilssen.
Foto: Ove Bengt Berg.
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NYE VÅLERENGA-UTGIVELSER
Tekst: Jarle Teigøy

I oktober måned skjedde det meste på bok og DVD-fronten i forbindelse med
jubileumsåret. Dette er materiale som alle Vålerenga-patrioter må sikre seg.
Alle utgivelsene selges nå i Sjappa. Mange flotte julegaver også.

GATELANGS PÅ VÅLERENGA - Bjørn Arild Gjerdalen & Reiner Schaufler
Historie, røtter, identitet og tradisjon. Ny billedbok med 800 historiske kvalitetsbilder over
352 sider av bydelen og VIF. Forfatterne ønsker at man kan se seg gatelangs gjennom
Vålerengas historie. Det handler om småhus og stille gater, om parken, skolen og kirken. Og
ikke minst bydelens stolthet Vålerengens Idrettforening - VIF, klubben fra Sotahjørnet. Et
unikt bildemateriale er her samlet. Kr. 390,-.

HENGER`N, BRUNO OG BONDEN - Arild Rønsen
Arild Rønsen går i sin nye bok "bohemlaget" anno 1965 etter i sømmene. Han gjør det
gjennom separate intervjuer med de tre største profilene: Terje "Henger'n" Hellerud, Helge
"Bonden" Sørlie og Einar Bruno Larsen. Som forfatteren skriver i forordet: "Det har vært et
privilegium." Bokas undertittel er "muntre historier fra et langt liv i fotballen" - og sånn har
det blitt! Her fins flust av muntre historier, og mye god historikk!
Til slutt i boka organiserer Egil "Drillo" Olsen det hele. Kr. 300,-. To for kr 500,-.

"NESTE KAMP" PÅ DVD - Vålerenga Fotball
Endelig utgis Oslo Nyes teaterforestilling om Vålerenga på DVD. Teaterstykket var
jubileumsforestillingen til VIFs 100-årsmarkering i 2013 og viser bohemkulturen - og
kjærligheten til Vålerenga. Men den forteller også historien om Oslo øst gjennom hundre år,
og om folk som kjemper for det de tror på. Her er det rom for mye nostalgi og de gode
historiene. Gjennom hundreåringen Henrys øyne (Finn Schau) følger vi en familie på
Vålerenga i fire generasjoner. Bydelens og VIFs historie går hånd i hånd. Kr. 199,-.
8

FOTBALL - TILBAKEBLIKKET

2004 – " SØLV ER GULL"
Tekst: Jarle Teigøy. Foto: Digitalsport og Jarle Teigøy (i garderoben)

Mye å juble for i 2004.

83. min. Fredheim Holm har scoret 3-0 mot
Stabæk og Vålerenga er seriemester, men...

Etter å ha reddet seg med et nødskrik, var det ikke mange som hadde store forventninger
foran 2004-sesongen. Situasjonen ble imidlertid snudd fullstendig på hodet ved at klubben
som eneste lag fulgte Rosenborg til døra etter tidenes seriethriller. Vålerenga stod til slutt
likt med serievinneren i poeng og målforskjell, men tapte på færre scorede mål. Nærmere
seriegull er det umulig å komme. Og Vålerenga hadde gjort sin beste sesong på 20 år.
Suksessen skyldtes flere faktorer. Trenersammensetningen ble enda bedre da Lars Bohinen
tok plass i trenerteamet. Nå framsto Bohinen og Geir Bakke som motparter til den mer sta
Rekdal. Oppryddingen i økonomien gjorde at spillerne ikke lenger trengte å være bekymret
for neste lønnsutbetaling. All fokus ble dermed rettet mot det som skjedde på banen. Økt
konkurranse med nye spillere og dermed større bredde er flere forklaringer. Med andre ord;
høyere profesjonalitet i alle ledd.
Forsterkningene før sesongstart var både smarte og billige. Innleide Ardian Gashi hadde
tilbud fra hele Norge, men valgte å bli i klubben. Midtbanesliteren spilte praktfullt etter at
han slapp kantrollen og ble flyttet inn sentralt etter vårsesongen. Da Steffen Iversen kom ble
Gashi betegnet som den perfekte medspiller til proffen. 18-årige Daniel Fredheim Holm fra
Skeid ble også en suksess. Han imponerte med fart, teknikk og dribleferdigheter i angrep.
Rekdal hentet også inn forsvarsklippen David Brocken fra Belgia med sine presise innlegg,
Per Egil Swift fra Lyn og leide inn svenskekeeper Pa Dembo Tourray som hadde ”verdens
lengste” utspill. Da sommerferien startet lå laget på fjerdeplass, samtidig ble Dembo hentet
hjem, og da overgangsvinduet åpnet gjorde ledelsen to sjakktrekk.
Først ble Islands landslagskeeper Arni Gautur Arason signert. Han nærmest stengte buret
sammen med forsvaret, og slapp inn bare ni mål på tolv kamper. Da elleve seriekamper
gjenstod kom Steffen Iversen som grunnet skade ikke hadde rørt en ball på flere måneder.
Han ville spille seg inn på landslaget igjen, og mente at Vålerenga kunne være klubben som
hjalp han til det. Klubbens medisinske apparat gjorde også sitt til at han endelig ble skadefri
og i sitt livs form. Steffens eminente hodespill, evnen til å holde på ballen og å dra på seg
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flere mann gjorde at målene for alvor rant inn. Lånet av Steffen forandret det meste. Med
ham fikk Vålerenga et stabilt oppspillspunkt på topp og mer vilje til å angripe. Tap ble et
fremmedord på Valle. Framgangen resulterte i at både Steffen Iversen og Erik Panzer Hagen
ble tatt ut på landslaget. De var begge blant banens beste spillere i de to viktige VMkvalifiseringskampene i oktober.
VIF begynte å nærme seg Rosenborg for alvor i september etter å ha knust dem 4-1 på
Lerkendal. Etter 18 serierunder lå Vålerenga åtte poeng bak serielederen, seks seriekamper
senere var det bare antall scorede mål som skilte lagene.
Sølvmedaljen sikret heltene allerede på Briskeby før siste serierunde og Vålerenga endte til
slutt hele åtte poeng foran bronsemedaljør Brann. Før siste kamp mot Stabæk var Ullevaal
stadion forhåndsutsolgt og klubben satte ny tilskuerrekord med 23.591 tilskuere.
Oppskriften for VIF var klar: Laget måtte vinne med flere mål enn Rosenborg for å bli
seriemester. Gutta sendte Stabæk ned i 1. divisjon etter 3-0-seier, men Rosenborg vant 4-1
over Lyn på Lerkendal etter å ha scoret to minutter før full tid. Skuffelsen over å ha vært så
nære seriegull ble snart glemt, og sølvfesten i Dovrehallen kunne begynne. Klanen stemte i
med ”Sølv er gull” og da Rekdal proklamerte ”neste år vinner vi” stod stemningen i taket.

God stemning i garderoben etter siste serierunde. Panzer heller sjampis over lagkamerat.
Laget var klare for nystartede Royal League og for Champions League-kvalifisering for første
gang. Suksessen fortsatte i Royal League og Vålerenga toppet sin gruppe etter tre kamper da
2005 ringte inn. I siste landskamp for året mot Australia i midten av november spilte Norge
med fire spillere fra Vålerenga. Det skjedde sist for 20 år siden.
Suksessen fikk også publikumsinteressen til å eksplodere. Potensiale, merkevaren og
interessen hadde vært stor siden Klanen kom på banen for flere år siden, men det hadde
vært noe uforløst over det. Med sølvgutta satte Vålerenga klubbrekord ved å smadre den
gamle snittrekorden (10.249) fra gullåret 1981. Hele 14.392 tilskuere i snitt møtte opp på
Ullevaal stadion og bidro også til å sette publikumsrekord to ganger i løpet av høsten. Først
mot Tromsø, og så mot Stabæk i siste serierunde. Et klart bevis på Klanens betydning var at
foreningens fortjenstmedalje ble tildelt Klan-talsmann Kjell Grønningen.
A-laget til VIF hadde i ti år vært eid av et aksjeselskap. Med unntak av året da John Carew ble
solgt, ble 2004 det første driftsåret som endte med overskudd.
Selv om Panzer Hagen og Jørgen Jalland ble lokket til Russland etter sesongen fortsatte laget
sin suksess i Royal League vinteren 2005. Vålerenga vant sin gruppe overlegent etter bla. to
seire mot Rosenborg. Nyinvesterte André Muri, Amund Skiri, Bernt Hulsker og Stefan Ishizaki
var spillere som Vålerenga hadde stor tro på i sitt mål om å overta tronen i norsk fotball.
Og som vi vet ble vi i 2005 seriemester etter nok en thrilleravslutning.
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